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“Viva pra vencer, até morrer, 

até as luzes apagarem dos seus olhos. 

Viva pra vencer, apenas lute até cair”. 

 

 (Paul Stanley) 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa visa estudar o uso das redes sociais pelos programas televisivos 

como estratégia de segunda tela com objetivo de gerar engajamento com os 

telespectadores (Social TV). O estudo foi delimitado na análise do programa esportivo 

Bate Bola, da ESPN Brasil, que utiliza a rede social Twitter como ferramenta de 

interação com o telespectador. O objetivo geral é compreender como ocorre o 

engajamento com os usuários e como esse engajamento influencia no desenvolvimento 

do programa. Foram trabalhados conceitos de Redes Sociais na internet, na televisão e 

no jornalismo (Canatta, Carreiro, Recuero, Zago). A metodologia se dá por uma 

pesquisa qualitativa, já que utilizamos uma análise de conteúdo para se investigar o uso 

da rede social Twitter em um programa de jornalismo esportivo. Observamos quatro 

programas do Bate Bola, segunda edição, e utilizamos quatro categorias de análise para 

realizar a pesquisa. Com os resultados obtidos, podemos identificar quais meios o 

programa utiliza para incentivar a participação do telespectador, qual o nível e o tipo de 

engajamento dos telespectadores através da rede social Twitter e também concluir que o 

programa Bate Bola não explora de forma satisfatória as redes sociais como estratégia 

de segunda tela. 

 

 

Palavras-chaves: Redes Sociais, Segunda Tela, Jornalismo Esportivo. 
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INTRODUÇÃO 

  

As redes sociais vêm sendo utilizadas no trabalho do jornalista cada vez mais 

nos últimos anos como forma de se manter um canal de interação entre produtores e 

consumidores da informação. Os diferentes meios de interação aprimoram a relação 

jornalista/público, tornando-os participativos e, em alguns casos, produtores de 

conteúdos. Já há organizações jornalísticas e jornalistas independentes que aproveitam 

este canal de interação para gerar engajamento na audiência. Algumas mídias sociais, 

como o Twitter, por exemplo, permitem esse tipo de aproximação através de seus 140 

caracteres, dos retuítes
1
 e das hashtags (#)

2
. 

No programa Bate Bola, do canal esportivo ESPN
3
, a participação do 

telespectador/usuário, pelo Twitter, é um dos exemplos de que o público se interessa 

pela interatividade e sente-se parte da produção, contribuindo com o envio de 

informações e comentários durante a apresentação do programa.  

O objetivo geral do trabalho é compreender como ocorre o engajamento dos 

telespectadores a partir da rede social Twitter, no programa Bate-Bola, e como esse 

engajamento influencia no desenvolvimento do programa. Vamos buscar também, 

através dos objetivos específicos, os meios que o programa utiliza para incentivar a 

participação do usuário/telespectador, o nível e o tipo de engajamento dos 

telespectadores através do Twitter e identificar quais são as temáticas que mais geram 

engajamentos. Portanto, o problema a ser solucionado é “Como o programa Bate-Bola 

constitui estratégias de engajamento a partir da interação dos usuários/telespectadores 

através da rede social Twitter?”. 

Devido ao surgimento dos dispositivos móveis conectados à internet, surgiu nos 

últimos anos uma tendência dos telespectadores assistirem aos programas televisivos e, 

ao mesmo tempo, acessarem sites de redes sociais para comentarem o conteúdo do 

programa em tempo real. Por isso, algumas emissoras de televisão passaram a explorar 

este recurso como forma de engajamento dos telespectadores. Tal estratégia passou a ser 

conhecida como “segunda tela”. Então, em outras palavras, poderíamos dizer que o 

objetivo do projeto é analisar como o programa Bate Bola explora a rede social Twitter 

como estratégia de segunda tela. 

                                                 
1
 Expressão da Rede Social Twitter, que significa replicar algo que já foi escrito por outro usuário.  

2
 Palavra chave antecedida pelo símbolo “#”, utilizada para categorizar os conteúdos abordados nas redes 

sociais. 
3
 Canal n.º 70 da NET e n.º 570 da NET HD na região de Santa Maria – RS. 



10 

 

A escolha deste objeto de estudo, o Bate Bola, é devido ao acompanhamento 

diário da edição da tarde por parte do pesquisador e pelo modelo adotado de interação 

que os programas esportivos passaram a utilizar. O Twitter foi escolhido porque é a 

principal forma de aproximar o telespectador/usuário com os apresentadores, 

comentaristas e convidados do programa. É através dele e das hashtags diárias que a 

participação se concretiza, pois ao utilizar a rede social e acompanhar o programa ao 

mesmo tempo, há a possibilidade de seu comentário (tuíte) ser veiculado na televisão, 

durante a apresentação ao vivo. 

A seguir, no referencial teórico, vamos trabalhar primeiro as redes sociais na 

internet, trazendo o conceito de redes sociais, em geral, e os sites das redes sociais como 

meio de interação. Neste mesmo capítulo, faremos a explanação do Twitter como 

ferramenta principal do trabalho, trazendo suas características e funcionalidades. A 

segunda parte do trabalho se refere à integração entre redes sociais e a televisão, pois 

vamos falar sobre o uso e surgimento da segunda tela e dos conceitos e ideias sobre 

Social TV. O terceiro capítulo trata sobre os diferentes usos das redes sociais no 

jornalismo: como espaços para pesquisa e acesso às fontes, como interação com 

consumidores da informação e como ferramenta para o engajamento com os mesmos, 

além de apresentarmos uma revisão bibliográfica sobre jornalismo digital: tratamos 

sobre as três gerações do jornalismo e o surgimento de uma quarta geração. 

Por fim, esclarecemos os procedimentos metodológicos utilizados na presente 

investigação, apresentamos a análise dos dados coletados e as considerações finais sobre 

a análise. 
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1 REDES SOCIAIS NA INTERNET 

 

Os sites de redes sociais surgiram e se desenvolveram no decorrer da última 

década. Hoje, eles são os maiores responsáveis pelo fluxo de informação e pela 

comunicação entre os usuários da internet. O protagonismo destes sites afetou, de certa 

forma, os processos de produção, distribuição e consumo do conteúdo jornalístico. 

Neste capítulo, vamos tratar sobre o conceito de redes sociais e apresentar alguns sites 

de redes sociais, com destaque para o site de microblogging Twitter. 

 

1.1 Redes sociais 

 

Muitos usuários da internet costumam chamar os sites focados em comunicação 

interpessoal simplesmente por “redes sociais”, entretanto há autores que defendem que 

uma rede social não é exatamente um sinônimo de website e nem mesmo precisa de 

internet para existir. Para eles, redes sociais são estruturas sociais formadas por pessoas 

ou organizações (entidades sociais), que, segundo Recuero (2009), podem ser chamados 

de “atores sociais” ou, para fins práticos de escrita, apenas de “atores”. Em uma rede 

social, os atores apresentam algum tipo de relacionamento social entre eles; por isso, 

uma rede social poderia ser representada visualmente por uma rede formada por pontos 

conectados entre si. Os pontos desta rede seriam os atores sociais e podem ser chamados 

de “nós”; já as relações entre os atores são representados visualmente por linhas que os 

conectam e podem ser chamados de “conexões” (ver Figura 1). 

 

Figura 1 - Diagramas mostram diferentes tipologias possíveis na formação de redes sociais4 

                                                 
4
 BARAN, 1964, apud RECUERO, 2009, p. 56. 
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Em uma rede social, os nós estão conectados por relacionamentos sociais, 

motivados pela amizade e por relações de trabalho ou compartilhamento de informações 

e, por meio dessas ligações, vão construindo e reconstruindo a estrutura social. Como 

exemplos de redes sociais, podemos citar as relações familiares, as relações de amizade 

e as relações profissionais. 

Recuero (2009, p. 30) trabalha com a ideia de interação como caráter social e 

relacionado ao processo de comunicação. Ou seja, “Estudar as relações entre suas trocas 

de mensagens e o sentido das mesmas, estudar como as trocas sociais dependem, 

essencialmente, das trocas comunicativas.” E cita mais dois pontos importantes: o 

conceito de relação e também de laços sociais. 

Relações, além de serem pessoais, passam para o caráter social e não dependem 

do conteúdo, podem ser realizadas de forma on-line, sem a presença frente a frente. Isso 

proporciona uma espécie de anonimato e maior liberdade no ciberespaço.  

Quanto aos laços sociais, a autora salienta que “o conceito passa pela ideia de 

interação social. É um laço social constituído a partir dessas interações e das relações, 

sendo denominado laço relacional” (RECUERO, 2009, p. 38). Ou seja, “são aqueles 

constituídos através de relações sociais, apenas podem acontecer através da interação 

entre os vários atores de uma rede social” (BREIGER apud RECUERO, 2009, p. 38).  

Quanto mais conectadas, mais informações circulam por essas redes, mais 

informações atingem seus determinados públicos. Recuero (2011, online) explica que,  

As redes sociais na Internet proporcionam conexões mais permanentes, que 

são os laços associativos. Por causa dessas conexões, que não se desgastam, 

não enfraquecem e permanecem ativas para o trânsito de informações, essas 

redes tendem a ser muito mais complexas e interconectadas que as redes 

offline.  

As redes sociais têm conquistado crescente importância na sociedade atual. São 

caracterizadas primariamente pela sua horizontalidade e sua descentralização. Costa et 

alii (2003, p. 73) atestam que a rede “é uma forma de organização caracterizada 

fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, pelo modo de inter-relacionar os 

elementos sem hierarquia”. 

Por trabalharem com o dinamismo, “as redes funcionam como espaços para o 

compartilhamento de informação e do conhecimento. Espaços que podem ser tanto 

presenciais quanto virtuais, em que pessoas com os mesmos objetivos trocam 

experiências, criando bases e gerando informações relevantes para o setor em que 

atuam” (ALCARÁ; DI CHIARA E TOMAÉL, 2005, p.94). 
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Dentre as interações online encontramos, por exemplo, as redes de 

relacionamentos (Facebook
5
, Google+

6
, Skype

7
, MySpace

8
, Instagram

9
, Twitter, 

Badoo
10

), redes profissionais (LinkedIn
11

,), redes comunitárias (redes sociais em bairros 

ou cidades) e as redes políticas. 

 

1.2 Sites de Redes Sociais (SRSs) 

 

Após a popularização da internet, em meados dos anos 1990, este meio passou a 

ser utilizado também para a comunicação interpessoal entre os nós das redes sociais, ou 

seja, a partir deste momento, começaram a surgir os Sites de Redes Sociais (SRSs). 

Boyd & Ellison (2007) apud Recuero (2009, p.102) definem SRSs como: “serviços 

baseados na web que permitem aos indivíduos: 1) construir um perfil público ou 

semipúblico dentro de um sistema limitado; 2) articular uma lista de outros usuários 

com quem esses usuários dividem uma conexão; e 3) ver suas listas de conexões e 

aquelas feitas por outros no sistema. A natureza e a nomenclatura dessas conexões 

podem variar de site para site”. 

Diferente de outros mecanismos de comunicação mediados pelo computador, os 

(SRSs) se destacam pelo, “modo como permitem a visibilidade e a articulação das redes 

sociais, ou seja, a manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line” 

(RECUERO, 2009, p. 102). 

 

                                                 
5
 Facebook é uma rede social criada em 2004 por estudantes americanos na Universidade Harvard. Os 

usuários podem criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens 

privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos. Disponível em: <www.facebook.com>. 

Acessado em: 16 out 2014. 
6
 Google + é a rede de serviços gratuitos criada pelo Google em 2011, agregando ferramentas como o 

Youtube(rede de compartilhamento de vídeos), PlayStore(loja on-line para adiquirir aplicativos, músicas, 

livros e jogos)  e Gmail(serviço de webmail gratuito) além de jogos, fotos e comunidades. Disponível em: 

<www.google.com.br>. Acessado em: 16 out 2014. 
7
 Skype é um software criado em 2003 que permite comunicação, via internet, por conexão de vídeo e 

voz. Disponível em: <www.skype.com>. Acessado em: 16 out 2014. 
8
 Myspace é a rede interativa de fotos, blogs e perfis que contem e-mail, fóruns e grupos de discussões. 

Surgiu em 2003. Disponível em: <myspace.com>. Acessado em: 16 out 2014. 
9
 Instagram foi criado em 2010, permitindo publicar fotos e vídeos e compartilhar com os seguidores e 

via outras redes sociais. Disponível em: <instagram.com>. Acessado em: 16 out 2014. 
10

 Badoo é o website voltado a conhecer pessoas e expandir os ciclos de amizades. Surgiu em 2006 em 

Londres, opera em 180 países e é mais popular na América Latina. Disponível em: <badoo.com>. 

Acessado em: 16 out 2014. 
11

 LinkedIn é uma rede de negócios na qual permite que usuários registrados possam manter uma lista 

detalhada de contatos de pessoas que eles conheçam e de responsáveis pelas empresas. Disponível em: 

<br.linkedin.com>. Acessado em: 16 out 2014. 
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Recuero (2009, p.3) ainda comenta que as redes sociais devem ser diferenciadas 

dos sites que lhes dão suporte.  

Enquanto a rede social é uma metáfora utilizada para o estudo do grupo que 

se a própria de um determinado sistema, o sistema, em si, não é uma rede 

social, embora possa compreender várias delas. Esses espaços então geram 

novos espaços para lazer e expressão de atores sociais, por exemplo.  

A seguir, vamos falar especificamente sobre o site de rede social Twitter, como 

funciona e suas principais características como um microbolog. 

 

1.3 Twitter 

 

O Twitter é um site de relacionamentos e um servidor para microblogging. 

Segundo Recuero (2009), este serviço é assim denominado, pois, os textos que podem 

ser publicados são pequenos, em até 140 caracteres. Foi criado no ano de 2006, por um 

grupo de jovens empreendedores americanos. 

O microblog permite que cada pessoa escolha quem deseja seguir e também 

pode ser seguido por outros usuários. Conforme Recuero (2009, p.173), “A janela 

particular de cada usuário contém, assim, todas as mensagens públicas emitidas por 

aqueles indivíduos a quem ele segue.”. 

Essa rede social tem por vantagem o poder de escolher quem seguir, ou seja, 

quem o usuário tem por curiosidade, interesse em saber alguma informação, algum 

interesse em comum. 

Seixas (2009) afirma que:  

O Twitter foi o precursor, aquele que definiu o conceito, as novas 

possibilidades e a nova forma de irrigar o mundo com conteúdo. Permitiu que 

uma verdadeira legião de programas, sites e mash-ups
12

 pudessem 

proporcionar formas diferentes de publicar e interagir com a quantidade 

colossal de mimi-conteúdos já disponíveis nesse pequeno, e crescente, 

universo. Já se percebe que ao redor dessa plataforma se forma uma 

economia própria, onde ela própria é o início e o fim, o meio e o objetivo 

(SEIXAS, 2009, p. 45). 

E segundo Carreiro (2009), a facilidade e agilidade na publicação, a disposição 

de conteúdo em ordem cronológica reversa e a data, hora e autor registrados 

automaticamente são características importantes de difusão de conteúdos na web. 

 

 

                                                 
12

 Mash-ups ou mashups são produtos formados pela integração de dois (ou mais) produtos diferentes. 

Também pode ser um produto que emprega conteúdos (dados) oriundos de outros produtos. Por exemplo: 

um mapa digital interativo que, além da representação visual de uma localidade, também apresenta 

informações (sobre aquela localidade) fornecidos por um banco de dados ou um aplicativo externo. 
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2 REDES SOCIAIS E TELEVISÃO 

 

Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas à internet, 

acompanhar a programação na tela da TV, assistir o canal favorito e ao mesmo tempo 

comentar, trocar ideias com outros telespectadores (por exemplo, via rede social) virou 

uma única atividade, coordenada e simultânea. A interatividade está mais fácil hoje 

devido a vários aparelhos que possibilitam o acesso rápido e sem muitas dificuldades, 

além de grande estratégia midiática dos programas em ter o telespectador/usuário mais 

participativo (construindo e opinando). No presente capítulo, vamos falar sobre o 

conceito e as estratégias de Segunda Tela e da TV Social. 

 

2.1 A Segunda tela 

 

Em meados da década de 1990, ao tomarmos conhecimento das potencialidades 

que a internet apresentaria no futuro, não seria difícil especularmos que o surgimento da 

internet significaria o fim da televisão, que ela iria roubar o lugar do meio de 

comunicação televisivo, mas não foi bem isso que aconteceu.  

O que se observa é uma forma de “parceria” criada entre o âmbito digital e a TV. 

Enquanto, em um primeiro momento, assistir à televisão se torna uma atividade solitária 

(ou compartilhada em um grupo relativamente pequeno de telespectadores presentes 

fisicamente no mesmo recinto), em um segundo instante, com o auxílio dos dispositivos 

móveis ou computadores, o telespectador (e agora usuário da internet) partilha suas 

informações on-line com outros usuários consumidores da mesma informação 

transmitida pela tv.  

O processo de digitalização permite um comportamento diferente do público da 

televisão, pois a partir deste processo o usuário/telespectador tem a possibilidade de 

navegar por diferentes plataformas, interagir com outros telespectadores e 

consumir/compartilhar diversos conteúdos, ao mesmo tempo em que acompanha o que 

acontece ao redor do mundo, ou assiste à novela ou ao futebol pela televisão sem sair do 

sofá, por exemplo. Isso caracteriza a fase de segunda tela. 

A segunda tela é nada mais que a experiência de engajamento da audiência de 

uma tela principal com o uso concomitante de uma outra tela, como se fossem dois 

canais paralelos: um focado em um conteúdo e outro focado, principalmente, em 

conteúdos complementares ou em interação. A segunda tela engloba as quatro telas 

mais utilizadas hoje em dia: televisão, celular, computador (notebook ou desktop) e 
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tablets. Ela pode ser empregada como uma estratégia, por parte dos produtores de 

conteúdo televisivo, para construir e manter outras relações com o telespectador além da 

relação já existente na primeira tela. 

Há diversas formas de se aplicar a estratégia da segunda tela. Como exemplo, é 

possível citar os aplicativos para celular ou tablet produzidos especificamente para 

determinados programas televisivos. Tais aplicativos podem exercer o papel de segunda 

tela no momento em que apresentam informações extras sobre o respectivo programa 

televisivo, tais como biografias de personagens, explicações de determinadas situações, 

entre outras ações. 

Outra forma de utilizar a estratégia da segunda ela é através da interação nas 

mídias sociais.  

A combinação da televisão com as mídias sociais cria uma nova experiência na 

transmissão de eventos com grande poder de mobilização social. Assistir em tempo real, 

no tempo do show, possibilita ao telespectador participar de uma grande conversa. Ver 

televisão é também comentar televisão. Na internet, a experiência é expandida para 

outros ambientes da rede (CANNATA, 2014, p. 78). De acordo com Proulx e Shepatin 

(2012), o índice de audiência e a popularidade dos programas de TV aumentam devido 

ao uso das novas redes sociais, como o Twitter e o Facebook.  

Então, com o uso de aplicativos, por exemplo, é possível manter-se conectado, 

compartilhando informações ao mesmo tempo em que se assiste aos programas na 

televisão. Para os autores Proulx e Shepatin (2012), há uma conversação em tempo real 

entre os telespectadores/usuários e com os presentes no programa.  

 

2.2 TV Social 

 

Com o uso da segunda tela, foi possível ressignificar o ato de assistir televisão. 

Devido à possibilidade de conexão em tempo real, os telespectadores passaram a 

consumir o conteúdo televisivo e, ao mesmo tempo, interagir com outros 

telespectadores. A partir deste novo cenário, surge o conceito de TV Social. 

A TV Social tem por definição a habilidade de compartilhar e conversar com a 

comunidade enquanto assiste à televisão.  Ela surge com o objetivo de:  

[...] descrever uma nova geração de serviços de vídeo que integram outros 

serviços de comunicação como voz, chat, recomendações e avaliação por 

pares. O intuito é fortalecer uma experiência televisiva compartilhada, 

definida cada vez mais pelos sites de redes sociais (MONTPETIT et al., 

2010, apud MATOS, 2012, pg. 7). 
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Observamos um resumo ilustrado (Figura 2) sobre os mecanismos, funções e 

dados sobre o uso das redes sociais ao mesmo tempo em que assistimos tv. 

 

 

Figura 2 - Resumo ilustrativo da TV Social13 

 

Corrêa (2013) comenta que o termo TV Social remete à junção da televisão às 

mídias sociais, sejam elas sites de compartilhamento de vídeos, como o YouTube, 

microbloggins, como o Twitter, ou redes sociais de relacionamento, como o Facebook.  

O mesmo termo é usado por Schatz et al. (2010, p. 257) como “uma tecnologia 

que permite o compartilhamento da experiência televisiva com o objetivo de promover 

o uso social da televisão e a interação entre os telespectadores”. 

Redes Sociais como o Facebook e o Twitter oferecem um tipo de 

relacionamento entre pessoas que compartilham dos mesmos interesses sobre os 

programas televisivos, portanto a TV Social torna-se coletiva e compartilhada devido à 

função socializadora das redes sociais. Segundo Sigiliano e Borges (2013, p. 112), na 

                                                 
13

 Disponível em: <http://www.internetinnovation.com.br/blog/redes-sociais/social-tv-a-influencia-da-tv-

nas-redes-sociais/. Acesso em: 16 abril 2015. 
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Social TV, “os sujeitos midiáticos compartilham suas impressões sobre os programas 

em tempo real pelo o Twitter, Facebook e aplicativos de segunda tela”. 

Com o passar do tempo, as emissores de televisão aderiram à inter-relação com 

as mídias digitais, especialmente a web.  Como exemplo, podemos citar a TV Globo, 

que é a emissora aberta precursora na área. Criou em 2010 o Departamento Transmídia,  

Que conta com profissionais exclusivamente dedicados à relação dos seus 

produtos com as outras mídias. Mais do que isso, nesse momento surgiu um 

novo profissional na televisão, o produtor transmídia, que se responsabiliza, 

entre outras funções, pela produção de conteúdo para o blog das personagens 

ficcionais das tramas exibidas na emissora (COCA E MENDOÇA, 2013. Pg. 

454). 

As narrativas criadas na ficção das novelas foram responsáveis por grande parte 

dos experimentos adotados e executados pela TV Globo até o momento. 

Podemos destacar também outras duas produções. No ano de 2008, na campanha de 

lançamento da microssérie Capitu, da TV Globo, um site interativo chamava o usuário para 

participar e praticar uma leitura coletiva do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, 

livro que inspirou o roteiro da adaptação televisual. O telespectador/usuário entrava no site, 

escolhia um trecho da obra, gravava e compartilhava seu vídeo. A iniciativa  recebeu o 

nome de Projeto Mil Casmurros, pelo fato de o livro ter sido dividido em mil trechos, e 

rendeu o prêmio Leão Relações Públicas na categoria novas mídias do Festival de 

Publicidade de Cannes de 2009. 

Uma telenovela, exibida também pela TV Globo, em 2010, experimentou algo 

inédito e mostrou muito desse novo jeito de assistir TV conectado. Na novela Cheias de 

Charme, exibida na faixa da 19h, as três empregadas domésticas, protagonistas da novela, 

gravam um videoclipe na casa de uma das patroas. O videoclipe foi assunto durante alguns 

capítulos e era visualizado pelas personagens e os telespectadores não tinham acesso às 

imagens até o momento. Ao encerrar um dos capítulos, os espectadores são “convidados” a 

acessar o site da telenovela e a assistir ao videoclipe, migrando assim para outra plataforma, 

mas com o propósito de seguir acompanhando o mesmo produto. Coca e Mendoça (2013, 

p.456) afirmam que “primeira vez, um produto inerente à narrativa ficcional televisual foi 

exibido primeiro na rede e só depois na tv. Um conteúdo que extrapolou os limites da 

televisão, transposto em outra plataforma.” Ao final da novela o resultado do acesso ao 

vídeo foi muito satisfatório, pois em menos de dois meses o videoclipe já registrava mais de 

10 milhões de visualizações, informação mencionada pelas próprias personagens durante a 

novela. 

Esses foram apenas alguns exemplos de segunda tela e TV Social. Não só a Rede 

Globo é adepta a esse modelo, pois algumas outras emissoras já estudam e planejam suas 

estratégias de se aproximar cada vez mais dos telespectadores/usuários. Como exemplo, os 
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canais esportivos que realizam enquetes por meio de dispositivos móveis, as séries de tv 

com informações paralelas sobre bastidores da produção e artistas envolvidos no programa, 

entre outros casos que já estão no caminho de uma maior interação com o público. 
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3 REDES SOCIAIS NO JORNALISMO 

 

Com o surgimento da web 2.0, as novas formas de relacionamento com as 

fontes, os diferentes modos de distribuição de conteúdos, fidelizar os 

leitores/consumidores e a instantaneidade, tornaram-se características marcantes do 

atual momento da comunicação on-line.  

A relação entre emissor e receptor tem sido aprimorada e uma parte graças ao 

uso das redes sociais. Construir conteúdos jornalísticos e permitir que o leitor possa 

fazer o mesmo (gatewatching
14

) é um dos exemplos que a mídia digital proporcionou. 

No presente capítulo vamos abordar os conceitos e características do Jornalismo Digital, 

das formas de distribuição das notícias, dos espaços para pesquisa e acesso a fontes, do 

espaço para interação com consumidores da informação e os meios de engajamento dos 

consumidores. 

 

3.1 Jornalismo Digital 

 

Realizado no âmbito da internet, o jornalismo digital apresenta características 

que potencializam a prática de produzir e distribuir o conteúdo jornalístico. Com um 

caráter multimidiático, o jornalismo praticado na web se difere e aprimora os mais 

convencionais meios de fazer e entregar a notícia. O impresso, o radiojornalismo e o 

telejornalismo acabaram tendo que buscar uma adaptação a essa nova fase no meio 

digital.  

O jornalista passa a ser um produtor de conteúdos multimídia de cariz 

jornalístico - webjornalista. Por sua vez, o utilizador do serviço não pode ser 

identificado apenas como leitor, telespectador ou ouvinte já que a webnotícia 

integra elementos multimédia, exigindo uma „leitura‟ ultilinear. 

(CANAVILHAS, 2001, p. 6). 

Neste capítulo, apresentamos as três gerações do jornalismo digital, as suas 

características e, por fim, a quarta geração do jornalismo digital, chamado de 

“Jornalismo Digital em Base de Dados”. 

 

3.1.1 As três gerações do jornalismo digital 

 

                                                 
14

 Conceito jornalístico criado por Axel Bruns (2005). Trata-se do espaço criado para a participação dos 

usuários na construção das notícias, tornando o usuário mais participativo e com a característica de 

informar. 



21 

 

De acordo com Mielniczuk (2003), durante a sua primeira fase, em meados da 

década de 90, o jornalismo digital era nada mais que uma transposição, uma cópia crua, 

das principais matérias de algumas editorias publicadas pelo impresso. 

Na segunda geração, iniciada no final dos anos 90, apesar de bastante “presa” ao 

jornal impresso, o jornalismo on-line passou a explorar algumas potencialidades da 

internet e buscou construir uma linguagem e modelos próprios. Exemplo disso é o uso 

do e-mail como forma de contato entre leitor/jornalista, outro exemplo é o surgimento 

de espaços atualizados constantemente, chamados de “últimas notícias” e também os 

links, espécie de chamadas para os fatos ocorridos intervalo entre as edições. 

O jornalismo digital da terceira geração marca o momento em que surgem sites 

focados na produção jornalística especificamente para a web, com uma linguagem e um 

formato característicos do meio digital. Os produtos são mais apropriados, mais 

trabalhados, para o modelo on-line, ou seja, percebe-se que a prática torna-se diferente 

do impresso. Os sites de notícias utilizam diversos recursos multimídias como áudio, 

vídeo, animações, infográficos na narração dos fatos, incluindo o auxílio de hipertextos, 

na função de construir uma narração jornalística dentro no material noticiado, uso de 

chats, enquetes, fóruns de discussões, aumentando a proximidade 

usuário/editor/repórter. Como exemplo dessa fase encontramos o site jornalístico 

MSNBC (www.msnbc.com), uma junção da empresa de software (Microsoft) e a de 

telejornalismo (NBC), que não eram vinculados a um jornal impresso.  

 

3.1.2 Características do jornalismo digital 

 

Por volta do final da década de 90 e início do ano 2000, estudiosos como 

Palacios (2003) propuseram algumas características fundamentais que mostram as 

potencialidades apresentadas na web para o desenvolvimento do jornalismo na internet. 

São elas: 

Hipertextualidade: proporciona ao usuário o acesso, a qualquer momento, aos 

textos e aos fragmentos textuais ou multimídia relacionados ao texto que realmente o 

interessam por meio de links, rompendo assim a linearidade e apresentando 

profundidade e contextualização.  

A hipertextualidade é considerada a mais importante das características, pois 

é ela o fator estruturante das publicações jornalísticas na web. O hipertexto 

funciona como dispositivo para a organização e formatação das informações 

em um Webjornal (MIELNICKZUK, 2003, p.7). 
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Interatividade: a interatividade é a possibilidade do usuário poder realizar 

alguma ação sobre uma interface e, como consequência, receber alguma resposta 

automática desta interface. Como exemplo, temos os hiperlinks e os botões. Além da 

interatividade humano-máquina, também há a ideia de interação entre usuários, ou seja, 

a notícia online permite uma relação entre o usuário e o comunicador/jornal, fazendo-o 

sentir-se parte do processo de produção do material e, também, admite que os usuários 

comuniquem-se entre si através dos chats e fóruns de discussões, disponíveis nas 

páginas de notícias, e entre os próprios repórteres também, via e-mail. Navegar entre 

várias notícias através de hipertextos também é um exemplo no processo de 

interatividade. 

Instantaneidade ou atualização contínua: é uma das características mais 

importantes do jornalismo online. A atualização de conteúdos/notícias na web 

possibilita que o leitor saiba o que está acontecendo de mais importante no momento em 

que acessa o site. Apesar do rádio e da televisão também apresentarem essa função, o 

ouvinte/telespectador precisa estar presente no exato momento em que a noticia é 

veiculada, ao contrário da internet, onde o usuário consegue acesso à informação 

qualquer momento e lugar (desde que tenha acesso a um computador conectado à rede). 

Multimídia/convergência: trata-se da convergência dos formatos das mídias 

tradicionais (texto, imagem e som) na narração do fato jornalístico. Isso permite que 

através da digitalização, as informações circulem em diferentes plataformas e estejam 

constantemente atualizadas, segundo Barbosa (2009).  

Customização do conteúdo/personalização: possibilita que o leitor configure a 

página de acesso conforme seu gosto. Permite, por exemplo, uma alteração visual, ou 

seja, o tamanho das fontes, as cores, os estilos, tudo de acordo com o gosto individual 

de cada usuário. 

Memória: na internet, torna-se mais fácil o acesso a informações e a dados 

publicados no passado, isso graças ao banco de dados que permite a perenidade de 

conteúdos que outras mídias não fornecem.  De acordo com Palacios (2002), a 

concentração desses conteúdos na web é mais viável técnica e economicamente e ainda, 

a memória no webjornalismo é ao mesmo tempo múltipla, instantânea e cumulativa. 

Segundo Palacios (2003), as características do jornalismo digital não são 

inovações, pois elas já existiam em outros meios. Para ele, a diferença é que, devido à 

tecnologia digital, tais características são potencializadas no jornalismo digital. Em suas 

palavras: “[...] as características do Jornalismo na web aparecem, majoritariamente, 

como Continuidades e Potencializações e não, necessariamente, como Rupturas com 
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relação ao jornalismo praticado em suportes anteriores” (PALACIOS, 2003, p. 22). 

Entretanto, para o autor, a característica da memória poderia sim ser considerada uma 

ruptura, pois pela primeira vez na história dos meios de comunicação foi possível 

armazenar e disponibilizar para acesso imediato tanto conteúdo informativo, como de 

fato ocorre no meio digital. 

 

3.1.3 A quarta geração do jornalismo digital 

 

Ainda em processo de pesquisas e definições por alguns autores como Barbosa 

(2009), Mielniczuk (2003) e Schwingel (2005), por exemplo, a quarta fase é marcada 

pelo uso extensivo das bases de dados, ou seja, das tecnologias digitais especializadas 

no armazenamento e recuperação de dados estruturados. 

Outra característica em processo que podemos observar é o jornalismo 

participativo, ou seja, o usuário torna-se o próprio repórter e o jornalista, por sua vez, 

cumpre a função também de editor. Além disso, também há uma preocupação maior 

com a parte multimídia da matéria, passando a parte textual para segundo plano. 

Para Schwingel (2005, p.4), a quarta geração do jornalismo digital representaria 

“a efetiva industrialização dos processos de produção no âmbito da apuração, edição e 

veiculação de informações através da utilização de tecnologias de banco de dados”.   

 

3.2 Jornalismo e redes sociais 

 

Na segunda metade da década de 2000, os sites de redes sociais passaram a 

influenciar os hábitos de consumo da informação dos usuários da internet e, entre estes 

usuários, os consumidores da produção jornalística. Por isso, é necessário estudar como 

se constituem os sites de redes sociais e de que maneira eles afetam a produção, a 

distribuição e o consumo da informação jornalística. Nas próximas seções deste 

capítulo, vamos tratar sobre os diferentes usos dos sites de redes sociais no jornalismo. 

 

3.2.1 Rede social como meio de distribuição da notícia 

 

A circulação da notícia depende muito da forma como ocorre a difusão do 

material produzido pelas mídias (tv, impresso, rádio e web) em suas diversas 

plataformas, e isso inclui as redes sociais. Utilizar as redes sociais, como Twitter e 

Facebook, por exemplo, traz impactos significativos devido às possibilidades de ações 



24 

 

oferecidas aos usuários, tais como “compartilhar”, “favoritar”, “curtir”, “retuitar” ou 

simplesmente acessar a matéria disponibilizada em uma linha do tempo. Dependendo da 

forma como tais ações são realizadas, o conteúdo jornalístico pode se propagar para 

muitos níveis dentro de uma rede ou, ao contrário, ter uma visualização insignificante, 

devido ao pouco tempo de exposição. 

Para Bastos e Zago (2013, pg.118), “ao utilizar as redes sociais para distribuir 

suas notícias, os jornais não apenas proveem acesso a seus conteúdos como também 

possibilitam que usuários possam contribuir para repercutir essa notícia, seja através de 

replicações, seja através de comentários sobre os acontecimentos”. 

“Retuitar”, ou simplesmente replicar a notícia, proporciona mais visibilidade, 

multiplica os acessos e deixa em evidencia, isso pode gerar uma gama maior de usuários 

e encadear novas redes de difusão do mesmo material (RECUERO, 2009). 

O que observamos é que o investimento em profissionais nesta área varia. 

Existem alguns veículos que apresentam funcionários para essa área especifica do on-

line e das redes sociais, assim como há jornais que apenas reproduzem o material do site 

nos feeds ou timeline de notícias, sem um trabalho mais minucioso. 

Quando a empresa jornalística emprega funcionários especializados em mídias 

sociais ou aplica processos planejados de publicação nas redes, ela aumenta a eficiência 

na circulação das informações jornalísticas. Estes profissionais (ou processos) utilizam 

estratégias e técnicas específicas para isso, tais como escolher dos melhores dias e 

melhores horários de publicação, redigir textos persuasivos nas postagens, usar 

postagens pagas em determinados casos (no Facebook, este tipo de ação é conhecida 

como “impulsionar” uma postagem), interagir com os leitores para gerar engajamento, 

entre outras técnicas e estratégias. Além disso, o profissional especializado em mídias 

sociais se preocupa em realizar mensurações de resultados, utilizando determinadas 

métricas, e age para reverter situações negativas, como postagens que não circularam 

muito nas redes ou que geraram conversações com conteúdos negativos, como críticas e 

apontamentos de erros no conteúdo publicado. 

As redes sociais são tão importantes para distribuir o conteúdo jornalístico que, 

segundo o relatório produzido pelo jornal The New York Times (JOSHUA, 2014), a 

home page (página inicial) passou a ter menos importância, pois os leitores passaram a 

utilizar as redes sociais como “porta de entrada” para as notícias. Outro dado que mostra 

e reforça essa observação é a pesquisa realizada pelo jornal Folha de S. Paulo, desta 
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pesquisa
15

 que demonstra que o conteúdo jornalístico é o mais compartilhado nas redes, 

através de links no Facebook e no Twitter. 

Outro exemplo de distribuição do conteúdo jornalístico pelas redes sociais foi o 

acordo do The New York Times (e algumas outras empresas) com Facebook. Pelo 

acordo, o jornal passou a utilizar uma ferramenta de publicação especial da rede social 

que faz com que seu conteúdo seja publicado dentro da rede, ou seja, ao clicar no link, o 

usuário não sairia do Facebook. Essa iniciativa proporciona maior visibilidade e acesso 

das notícias pelos adeptos dos dispositivos móveis, ou seja, captura sua atenção e 

apresenta mecanismos de interação, como mapas e fotos de alta resolução.  

Beneficiando tantos as empresas quando o site da rede social (GOEL E SOMAIYA, 

2015). 

 

3.2.2 Rede social como espaço para pesquisa e acesso às fontes 

 

As redes sociais não são importantes apenas na distribuição do conteúdo. Devido 

à natureza interativa da plataforma digital, as redes sociais possibilitam a participação 

na construção de notícias pelos usuários, sendo ou não profissionais da área jornalística.  

Com o desenvolvimento da internet, as plataformas para a comunicação 

ampliaram-se, e quando falamos na parte do jornalismo, sendo eles sites, blogs ou 

fóruns, a proposta de estimular os usuários a criarem conteúdos faz com que eles 

mesmos, além dos próprios profissionais, estimulem outros usuários a participarem da 

construção de informação. Cavalcanti e Neto (2014) afirmam que:  

Quando um veículo de mídia permite que seus leitores deem opiniões, 

deixem seus relatos e compartilhem experiências dentro das notícias, está 

dando a eles a oportunidade de colaborar com o conteúdo. Hoje, permitir a 

interação dentro de sites de notícias dá ao leitor uma sensação de 

proximidade com o veículo e ajuda a fidelizar a audiência.” (Cavalcanti e 

Neto, 2014, p.73) 

 Muitos veículos passaram a usar as mídias digitais para expor suas notícias e 

facilitar o acesso dos usuários, favorecendo assim o compartilhamento e a propagação 

do material noticiado. 

Prado (2011) menciona que mesmo o usuário não participando/opinando, ele, 

por saber que tem a chance de opinar a qualquer momento, voltará a procurar por mais 

informação na página acessada. Incentivar e explorar ferramentas como fóruns e chats 

são táticas para atrair mais usuários a participarem e a construírem informações. 

                                                 
15

 <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1545424-jornalismo-profissional-domina-redes-

sociais.shtml> 
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Nas redes sociais, o chamado jornalismo colaborativo ganhou força e 

possibilitou que o jornalista monitorasse e se tornasse capaz de encontrar qualquer tipo 

de informação sobre algum acontecimento. Para isso, é possível utilizar sites ou 

aplicativos que realizam buscas por palavras-chaves que circulam nas redes sociais; 

alguns destes sites ou aplicativos calculam a frequência de publicação dessas palavras-

chaves e indicam quais delas são as mais mencionadas no momento (ou em um 

determinado período de tempo). 

No Brasil, com o auxílio de aparelhos celulares, como os smartphones, o acesso 

da população as rede sociais tonou-se mais frequente, aumentando assim a prática do 

jornalismo colaborativo. Segundo Silva (2011, p. 75), “as possibilidades tecnológicas 

inseridas nesses aparelhos permitem que o usuário registre um acontecimento e possa 

enviar para qualquer pessoa. Geralmente, as fotos e os vídeos são os mais usados pelos 

veículos e os textos são editados, adequando-os ao formato do veículo”. 

As redes sociais simbolizam uma oportunidade e um desafio ao mesmo tempo 

para o jornalista, ou seja, conforme aumenta o número de fontes de informação, maior é 

a dificuldade em averiguar cada uma delas. Souza e Morais (2012, p.23) afirmam que:  

Neste contexto, a relação do profissional do jornalismo com as redes levou 

mesmo à criação de códigos de conduta para que a credibilidade do órgão de 

comunicação social não fosse colocada em causa. Mas as consequências 

deste aumento de informação que circula nas redes afetam também o 

processo de distribuição. Os meios de comunicação encontraram nas redes 

uma nova forma de distribuir os seus conteúdos e aproximarem-se do 

público.  

A exemplo de uso de redes sociais como fontes para a construção de conteúdos 

jornalísticos podemos citar o trabalho das autoras Francine Leite e Renata Rezende 

(2012). O artigo trata de uma pesquisa mais ampla sobre os usos das redes sociais como 

fonte de informação nos jornais impressos. A autora estuda e analisa os perfis dos 

usuários nas redes sociais e como são usados para fonte de pesquisa para matérias, no 

caso as notícias da tragédia na Escola Tasso da Silveira, em Realengo no Rio de Janeiro, 

publicadas pelo jornal A Gazeta, e como as redes sociais auxiliam o jornal na produção 

diária.  
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3.2.3 Rede social como espaço para interação com consumidores da informação 

 

No ambiente da web 2.0
16

, a utilização de espaços de conversação, tais como 

blogs e chats, é uma estratégia que promove a interação entre usuários, editores, 

repórteres, apresentadores, além da comunicação “todos entre todos”, aumentando 

assim a participação dos usuários, que leva à construção de novos cenários para a 

prática jornalística. 

Os veículos de comunicação (como jornais, revistas e emissoras) ou os 

programas que constituem tais veículos têm a possibilidade de construir seus perfis 

online, ficando disponíveis como espaços de interação para que os usuários da rede 

possam interagir entre eles ou com profissionais dos veículos, incentivando 

espectadores/leitores a construírem sua programação, incitando-os a falar o que 

gostariam de ver ou ler. Com essa iniciativa, os veículos oferecem aos 

consumidores/usuários, por exemplo, a possibilidade de pautar os jornais ou influenciar 

os programas preferidos que assistem. Palacios (2003) afirma que os veículos devem se 

ambientar no mundo tecnológico e administrar o crescimento da interatividade com a 

audiência/usuários. 

Além de oportunizarem aos usuários a capacidade de colaborar para a 

construção de conteúdos, as redes sociais também possibilitam uma maior difusão da 

informação já publicada, permitem comentar sobre a informação publicada e, assim, dão 

aos usuários a chance de construir ou redefinir valores da sociedade. Conforme Recuero 

(2009, p. 25-26), “uma rede social não é uma ferramenta, mas apropria-se delas para 

expressar suas identidades, construir seus valores e operar de forma coletiva”. 

Com isso, as rotinas de produção se modificam e novos hábitos de se 

ler/produzir/consumir notícias são assumidos pelos usuários. Por isso, coletar e 

distribuir informações na rede exigem cuidados redobrados.  

A possibilidade da interação foi fundamental para o crescimento do chamado 

“jornalismo participativo”. Segundo Träsel e Primo (2006), o jornalismo participativo já 

existia antes da web, pois os jornais já ofereciam espaços de participação do leitor, 

como por meio de cartas ou artigos opinativos. Porém, a internet abriu um novo espaço 

de interação, com maior controle por parte do consumidor da informação. Logo, “as 
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 Termo criado em 2004 pela companhia de mídia americana, O'Reilly Media, para representar uma 

segunda geração de serviços e comunicadores. Envolve plataformas como redes sociais e blogs, por 

exemplo.  
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tecnologias digitais têm servido como motivador para uma maior interferência popular 

no processo noticioso” (TRÄSEL, PRIMO, 2006, p. 4). Segundo Aroso, 

Existem vários conceitos próximos do jornalismo participativo, tais como 

“jornalismo cidadão”, “jornalismo colaborativo”, “jornalismo open-source”, 

“wiki-jornalismo”, “jornalismo cívico” e “jornalismo público”. Apesar das 

diferenças, há um traço em comum: todos se referem a uma atividade pelo 

qual o cidadão ou grupo de cidadãos desempenha um papel ativo no processo 

de reunião, análise e disseminação de notícias e informação (AROSO, 2013, 

p. 3). 

Embora as redes sociais permitam maior interatividade, isso não significa que o 

jornalista não possa ter algum tipo de controle. Quando os comentários são realizados 

dentro de espaços oficiais da organização, como em sites ou em fanpages do Facebook, 

a organização jornalística tem a prerrogativa de excluir comentários que não se 

encaixam nas políticas da empresa (entre outros critérios, explícitos ou não). No caso de 

programas televisivos ou radiofônicos, a veiculação de comentários dos telespectadores 

ou ouvintes ainda passa pelo filtro do jornalista. 

   

3.2.4 Rede social como meio de engajamento dos consumidores 

 

 Nem sempre o jornalismo buscou a objetividade plena em sua produção. Como 

exemplo, podemos citar o caso do chamado Jornalismo Cívico: segundo Mesquita e 

Traquina (2003), em 1990, nos EUA, alguns jornais tentaram mobilizar os leitores para 

as outras áreas e causas importantes. Assim, o público era convocado a comparecer em 

audiências públicas, junto com autoridades do governo e profissionais de quase 30 

jornais locais para solucionar problemas comunitários em determinadas regiões dos 

EUA. Desde então, o episódio ficou conhecido como Jornalismo Cívico, prática que 

ainda é possível observar nos dias de hoje, principalmente por causa do poder de 

mobilização que as plataformas digitais possuem.  

A participação e aproximação entre público e veículos/profissionais foi a 

alternativa encontrada para engajar os consumidores e, com o auxílio da internet, os 

portais ficaram mais acessíveis a esse método. Segundo Cláudia Moretz-Sohn, editora 

da capa do site O Globo, a participação do público pode gerar frutos positivos para a 

notícia e a aproximação com o jornalista facilita o trabalho:  
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O jornalista on-line tem a obrigação de mobilizar o público, mas também de 

dar visibilidade ao fruto desta participação da audiência. O engajamento do 

público pode gerar um material riquíssimo, que é um termômetro da 

cidadania, do que as pessoas estão pensando sobre aquilo, como reagiram, 

que soluções dariam para aquele problema. Essa interação com os usuários 

muda o conceito de que o jornalista deve ser apenas um observador distante 

dos fatos. Isso não significa que estejamos tomando partido, e sim 

estimulando o desenvolvimento de uma visão mais crítica sobre os fatos. As 

pessoas têm ânsia de falar na internet. O bom jornalista tem que saber 

associar os fatos e orquestrar essas falas. Não tenho a menor dúvida de que é 

possível engajar a audiência (Adrina Bersotti. 2014 apud Cláudia Moretz-

Sohn p. 15. 2014). 

Podemos citar o exemplo
17

 de como os jornais portugueses Público e Jornal de 

Notícias se utilizam das redes sociais e os tornam meios de engajamento entre 

usuários/editores e usuários entre si. Ambos os jornais possibilitam, em suas páginas do 

Facebook e do Twitter, a participação dos usuários sob mediação de uma pessoa 

responsável por essas plataformas e que, além de monitorar o que é publicado nas 

páginas pelos usuários, entre si ou com o jornal, ele controla outras notícias que surgem 

no mundo e que são de interesse do veículo. Outro caso é o do jornalista da Globo 

Flávio Fachel (https://twitter.com/flaviofachel), que utiliza o Twitter para engajar sua 

audiência. O jornalista retuíta os tuítes dos seguidores, faz perguntas para sua audiência, 

avisa quando um programa em que ele participa vai começar, entre outras estratégias 

que mobilizam sua audiência a participar ativamente no compartilhamento de seus 

conteúdos. 

Trazer a audiência para as redes sociais e permitir o compartilhamento de 

informação entre usuários e jornalistas e usuários entre si (fóruns, debates, enquetes), 

reforça que a interação melhora e aumenta o número de acessos ao veículo. Canavilhas 

(2010) mostra que:  

As redes sociais facilitam uma transmutação na forma como os leitores se 

relacionam com os media, gerando um maior envolvimento e fortalecendo os 

laços entre media e leitores. Esta aproximação potencia a transformação das 

audiências em comunidades, uma situação que tende a gerar a fidelização dos 

consumidores por estes reconhecerem que a pertença à comunidade é uma 

mais-valia. A intensificação do relacionamento, por via da interação com o 

gatewatcher e com os restantes leitores, aumenta o valor da participação, 

reforçando a fidelidade dos leitores. Neste nível de relacionamento, os media 

estão melhor posicionados para cobrar o acesso aos conteúdos uma vez que o 

leitor reconhece valor à informação que lhe é fornecida por via da 

participação na comunidade .(CANAVILHAS. 2010, p.10).  

O espaço e a oportunidade de engajamento com os consumidores é uma 

alternativa em desenvolvimento, a participação e interação entre os mesmos torna mais 

eficaz a produção (verificada a veracidade da informação) e aumenta as chances do 

usuário retornar para contribuir ou buscar algum tipo de informação.   
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 <http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/754/68> 
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4 METODOLOGIA 

 

No presente trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa, pois foi 

desenvolvida uma análise de conteúdo para se investigar o uso da rede social Twitter em 

um programa de jornalismo esportivo, Bate Bola, da ESPN, canal 70-570 (HD).  

A análise de conteúdo (AC), segundo Bardin (2009, p.35) é:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

O procedimento metodológico seguiu um processo de quatro etapas: 

1º) Em um primeiro momento, foi realizada uma observação simples, em caráter 

exploratório, das publicações do perfil oficial do programa no Twitter, dos perfis dos 

jornalistas do programa e das interações ocorridas entre os jornalistas e os 

telespectadores. Esta fase foi de caráter exploratório, pois foi realizado apenas para o 

pesquisador ter a noção da quantidade e do teor das publicações e das interações. Esta 

fase da pesquisa também serviu para o pesquisador reunir subsídios que o auxiliaram na 

construção das categorias de análise.  

2º) Em um segundo momento (coleta de dados), a observação foi sistematizada, 

pois as publicações do perfil oficial, dos jornalistas e as interações no Twitter foram 

registradas  a partir de um instrumento de coleta de dados padronizado (Apêndice 1). 

Além disso, foram descritos os momentos em que ocorreram intervenções no programa 

de TV influenciadas pelas publicações e interações do Twitter. Esta observação 

sistemática foi aplicada em três edições do programa Bate Bola, mais especificamente 

nas edições da tarde de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, pois na cultura do 

futebol brasileiro, são dias de, respectivamente, pós-rodada, pré-rodada e pós/pré-

rodada de competição nacional. No decorrer do período de coleta de dados, ocorreu uma 

situação que alterou o plano inicial de analisar três edições: devido ao fato dos dois 

primeiros programas analisados (segunda-feira do dia 22/05/15 e quarta-feira do dia 

22/05/2015) terem apresentado a mesma hashtag temática (#espntemsinalaberto), em 

razão de um fato relacionado à emissora (a ESPN estava temporariamente com o sinal 

aberto aos assinantes de todos os planos de TV por assinatura), então foi decidido que 

deveríamos analisar mais um programa que apresentasse hashtag temática relacionada a 

futebol. Assim, esperávamos que uma maior diversidade temática gerasse mais 
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possibilidades de interações entre jornalistas e telespectadores. Desta maneira, no total, 

foram analisadas quatro edições que abordaram três hashtags temáticas diferentes; são 

eles: 

 edição da tarde do dia 20 de abril de 2015, segunda-feira, com a hashtag 

#espntemsinalaberto (os dados coletados estão no Apêndice 2);  

 edição da tarde do dia 22 de abril de 2015, quarta-feira, com a hashtag 

#espntemsinalaberto (os dados coletados estão no Apêndice 3);  

 edição da tarde do dia 27 de abril de 2015, sexta-feira, com a hashtag 

#curtirbatebola (os dados coletados estão no Apêndice 4);  

 edição da tarde do dia 29 de abril de 2015, segunda-feira, com a hashtag 

#batebolagoleador (os dados coletados estão no Apêndice 5).   

A análise do programa Bate Bola foi realizada por meio da observação direta, ou 

seja, o pesquisador assistiu ao programa na sua totalidade e buscou identificar eventos e 

padrões, de acordo com os requisitos do instrumento de coleta de dados. Por precaução, 

os programas foram gravados (com o uso de uma câmera digital), para o caso de o 

pesquisador precisar recuperar algum trecho do programa. 

A análise das publicações no Twitter foi realizada por observação direta, no site 

da rede social. A listagem dos tuítes com menção à hashtag do dia foi realizada com o 

uso da página de busca do próprio Twitter (em http://www.twitter.com/search). A 

análise das publicações e das interações das contas oficiais do programa (da ESPN e dos 

jornalistas) foi realizada por meio da observação direta das publicações de seus perfis, 

durante o período de veiculação dos respectivos programas. 

O instrumento de coleta de dados (disponível no Apêndice 1) está dividido em 

duas partes: a primeira parte tem como finalidade auxiliar na análise das quatro edições 

escolhidas do programa Bate Bola; a segunda parte tem como finalidade a coleta de 

dados a partir da análise das interações na rede social Twitter. Em ambas as partes do 

instrumento, os dados coletados foram tanto de natureza quantitativa (ex.: quantidades e 

tamanhos de intervalos) quanto de natureza qualitativa (ex.: descrições e identificação 

de temáticas). 

3ª) Na terceira fase da pesquisa, foi realizada uma análise dos dados coletados na 

segunda fase. Para melhor organizar o processo de análise dos dados, o estudo 

empregou quatro categorias, que foram definidas de acordo com o referencial teórico 

desta monografia, mais especificamente, a partir do capítulo sobre o uso de redes sociais 

no jornalismo, pois para se descobrir se o programa utiliza as redes sociais como 
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estratégia de segunda tela no jornalismo, é preciso investigar se o programa explora de  

fato as vantagens das redes sociais para o jornalismo. 

4ª) Por fim, foi realizada uma reflexão crítica dos resultados obtidos na análise 

dos dados, a fim de se buscar a resolução do problema de pesquisa; para isso, o 

pesquisador foi  guiado pelos objetivos propostos neste trabalho.  

 

4.1 Objeto de estudo: o programa Bate Bola 

 

O Bate-Bola, do canal 70 (570-HD) da NET, surgiu em 1998. Hoje, com três 

edições diárias, é um dos principais programas esportivos da atualidade, com 

informações do futebol e outros esportes, os gols da rodada, a tabela de classificação, 

entrevistas exclusivas, as notícias em primeira mão e os comentários da equipe da 

ESPN, sempre com uma dose de descontração.  

 A primeira edição vai ao ar às 10h, com apresentação de William Tavares, às 

12h55 tem a segunda edição com Bruno Vicari e Marcela Rafael (Figura 3). A terceira 

edição começa às 21h30, com rodízio entre os apresentadores no comando do programa. 

Aos sábados o Bate-Bola começa às 20h30 e aos domingos às 15h, 18h e 20h30, com 

direito a alterações nos horários em função da transmissão de eventos esportivos.  

 

 

Figura 3 – Apresentadores do Bate Bola, segunda edição 

 

 Todas as edições acontecem ao vivo, com dois comentaristas do grupo ESPN no 

estúdio, dentre eles Ale Oliveira, Antero Greco, Mauro Cezar Pereira, Leonardo 
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Bertozzi (Figura 4). Participam também convidados através de links ao vivo no decorrer 

da apresentação.  

 

 

Figura 4 – Comentaristas do Bate Bola, segunda edição 

 

 Além do bom humor, dos comentários pertinentes e da qualidade das 

informações, o programa destaca-se pela interatividade com o fã do esporte, que pode 

dar sua opinião na discussão ou ainda votar na enquete do dia via Twitter ou email. 
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5 ANÁLISE DO PROGRAMA BATE BOLA 

 

Ao analisarmos as quatro edições do programa Bate Bola, segunda edição, na 

ESPN Brasil, observamos uma grande participação de usuários, em sua maioria 

acrescentando pontos de vista e opiniões sobre os assuntos em pauta no programa. O 

debate entre os apresentadores e comentaristas proporciona a interação, por meio de 

uma única hashtag diária com algum tema de destaque no dia. A participação começa 

assim que a hashtag é divulgada, ao vivo, no início do programa, pela apresentadora 

Marcela Rafael. Alguns tuítes são exibidos na tela durante o programa e outros são lidos 

pela apresentadora em algum momento do bate papo. A maioria dos tuítes não são 

exibidos, lidos ou favoritados pelos apresentadores do programa. 

Ambos os apresentadores, (Marcela Rafael e Bruno Vicari) possuem 

dispositivos móveis, mas nem sempre estão presentes no programa. Apenas a 

responsável pela interação na rede social Twitter, Marcela Rafael, está conectada o 

tempo todo do programa e monitorando a participação, como pode ser observado no 

número de tuítes favoritados por ela (em Apêndices 2, 3, 4 e 5, item 2 - d). O Bate Bola 

é divido em quatro ou cinco assuntos com diferentes durações (variando de dez minutos 

a uma hora), por consequência, a movimentação de tuítes mostrados na tela ou lidos ao 

vivo fica menor, como demonstram as tabelas dos Apêndices 2, 3, 4 e 5. 

Não há momento exato para a participação dos usuários, mas em média, a cada 

cinco minutos, as menções ocorrem na tela da televisão, ao mesmo tempo em que 

algum assunto está sendo discutido pelos membros do programa. Observamos que a 

hashtag é citada apenas uma vez pela apresentadora. No restante do programa, a 

hashtag é mostrada na tela, para informar aos que não acompanharam o início do debate 

e, assim, oportunizar a possibilidade de enviarem mensagens ou participarem de 

conversações sobre o programa no Twitter.  

Para explicar as observações apontadas acima, analisamos quatro edições do 

programa nos dias 20/04, 22/04, 27/04 e 29/05. A seguir, apresentamos a análise a partir 

de quatro categorias: “Forma de distribuir notícia”, “Espaço para pesquisa e acesso às 

fontes”, "Espaço para interação com os consumidores da informação" e "Meio de 

engajamento dos consumidores". 
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5.1 Categoria 1: Forma de distribuir notícia 

 

Conforme citado no referencial teórico nessa categoria, Bastos e Zago (2013, 

pg.118) afirmam que, “ao utilizar as redes sociais para distribuir suas notícias, os jornais 

não apenas proveem acesso a seus conteúdos como também possibilitam que usuários 

possam contribuir para repercutir essa notícia, seja através de replicações, seja através 

de comentários sobre os acontecimentos”. 

Ao avaliar os quatro programas, percebemos que essa categoria não é presente 

devido à forma como o Bate Bola é realizado. Por tratar-se de um programa de debates, 

os comentaristas e apresentadores não utilizam o Twitter como forma de distribuição do 

material produzido pelo programa.  

O programa Bate Bola não possui uma conta oficial no Twitter. O perfil da 

emissora (@ESPNagora) é o que concentra todas as informações do dia e contem várias 

publicações diárias sobre os diversos programas da ESPN. Porém, durante o Bate Bola, 

e utilizando a hashtag do programa, não registramos nenhuma publicação do 

@ESPNagora que gerou debate ou que influenciou a participação dos usuários assim 

como os apresentadores Marela Rafael (@marcelarafael) e Bruno Vicari (@brunovicari) 

e os comentaristas Mauro Cezar (@maurocezarespn), Leo Bertozzi (@lbertozzi) e 

Alexandre Oliveira (@ale_espn). 

Não podemos observar essa ação de distribuição de notícias, nem feita pelo 

Twitter, nem pelos envolvidos no programa ao vivo. 

 

5.2 Categoria 2: Espaço para pesquisa e acesso às fontes 

   

Tratando dessa categoria, observamos que os apresentadores e comentaristas não 

utilizam da rede social como ferramenta para o acesso às fontes. Acreditamos que por 

tratar-se de um programa de debates, essa característica não é presente. Os 

apresentadores e comentaristas não utilizam o Twitter para essa função de pesquisar e 

construir, com o usuário, conteúdos jornalísticos no decorrer do programa. 

O que podemos mencionar é que usuários podem postar notícias, informações e 

qualquer outro tipo de publicação temporal ou atemporal, contribuindo com a qualidade 

do programa e motivando o debate. 

Conforme colocado no referencial, o autor Prado (2011) afirma que mesmo o 

usuário não participando/opinando, por saber que tem a chance de opinar a qualquer 

momento, voltará a procurar por mais informação na página acessada. Incentivar e 
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explorar ferramentas como fóruns e chats são táticas para atrair mais usuários a 

participarem e a construírem informações. 

 

5.3 Categoria 3: Espaço para interação com os consumidores da informação 

 

O Twitter é a única ferramenta para as interações do público com o programa, 

que podem ser realizadas a partir da publicação de postagens com a menção à hashtag 

do dia.  O programa não possui perfil oficial e a ESPN possui seu perfil unificado, que 

serve a todos os programas da emissora. Em alguns momentos, o perfil @ESPNagora 

publica alguma questão e essa pergunta é exibida ao vivo, com o uso da hashtag. A 

participação pode ser feita pelo Twitter, mas a hashtag do dia deve estar presente na 

postagem do usuário. 

Observamos uma grande movimentação dos usuários durante o programa. A 

todo instante, novos tuítes são publicados pelos telespectadores, alguns deles são 

mostrados na tela durante o debate e outros lidos pela apresentadora Marcela Rafael e 

favoritados por ela.  

A seguir, faremos uma análise mais detalhada de cada um dos quatro programas 

selecionados para essa pesquisa: 

Programa 1 #espntemsinalaberto: No programa do dia 20/04, observamos a 

maior interação entre os membros do programa com o público, comparado com os 

outros programas analisados. Conforme os itens propostos para a coleta de dados, 

observamos 10 respostas aos tuítes durante o programa, todas respondendo aos usuários 

que interagiam no programa com a hashtag, Marcela Rafael, Bruno Vicari e Mauro 

Cezar responderam dois tuítes cada e Leo Bertozzi respondeu quatro tuítes. Apenas 3 

publicações foram retuitadas: Marcela (1)
18

 e Leo (2) retuitaram comentários dos 

usuários que fizeram menções diretas a eles. 

 A apresentadora foi a única a favoritar alguns comentários dos usuários (37). 

Somente Bruno e Mauro escreveram publicações (uma cada um), anunciando o início 

do programa (Figura 5). Alexandre Oliveira não estava presente nesse dia no Bate Bola, 

por isso ficou de fora da avaliação. 

 

 

                                                 
18

 Para a redação da análise, optamos por indicar o número de publicações correspondentes entre 

parênteses. Tais publicações podem se referir a tuítes publicados, a retuítes ou a tuítes favoritados; a 

indicação do tipo de publicação é dada pelo contexto da frase. 
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Figura 5 – Publicação de Bruno Vicari sobre o início do Bate Bola. 

 

Programa 2 #espntemsinalaberto: No programa do dia 22/04, Marcela fez 

apenas uma publicação, anunciando o início do Bate Bola. Mauro Cezar e Alexandre 

Oliveira (4) e Leo Bertozzi (6) publicaram algumas notícias esportivas e anunciaram o 

início do programa. Apenas Alexandre (3) e Marcela (1 – retuitou o colega de 

programa) retuitaram algumas menções. Leonardo (2), Mauro (2) e Alexandre (1) 

responderam algumas questões aos usuários sobre os times do campeonato paulista e 

carioca.  

Quanto à favoritar os comentários, Marcela (49), Leonardo (1) e Alexandre (10) 

curtiram os comentários de quem participou e/ou citou algum deles nas publicações. 

Bruno Vicari não manifestou-se em nenhuma das categorias de análise. 

 

Programa 3 #curtirbatebola: No programa do dia 27/04, o perfil da ESPN 

lançava algumas perguntas (4) e essas apareciam em tela para os usuários. Em alguns 

programas podemos observar essa participação do perfil oficial, mas nem sempre (ver 

Figura 6). 
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Figura 6 – Perfil da ESPN questionando os usuários e incentivando a participação. 

 

Apenas Leonardo e Bruno publicaram em seus perfis oficiais, cada um com uma 

publicação sobre o início do Bate Bola. Em relação aos tuítes favoritados, Marcela (23) 

e Alexandre (19) foram os que se manifestaram. Leonardo retuitou apenas um 

comentário dos usuários. Nenhum dos apresentadores respondeu aos usuários durante o 

programa com a hashtag. 

Programa 4 #batebolagoleador: No programa do dia 29/04, Bruno (1) foi o 

único a publicar, anunciando o início do programa (ver Figura 7). 

 

Figura 7 – Bruno Vicari anunciando o início do programa. 
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Nenhuma resposta ou conversa direta com os usuários e usando hashtag do 

programa foi registrada, mas a conversa existe em alguns momentos e em outras edições 

do programa. O exemplo é Mauro Cezar que, durante o programa, conversa e algumas 

vezes discute com os usuários (ver Figura 8). 

 

Figura 8 – Mauro Cezar conversa com usuários, mas sem a hashtag do programa. 

 

Marcela (1) e Leonardo (1) retuitaram publicações e Marcela (24) e Alexandre 

(11) favoritaram menções com a hashtag. 

Como podemos observar nesta categoria, há o uso do Twitter pelos 

apresentadores e comentaristas, porém de uma forma pouco produtiva, isto envolvendo 

ou não a hashtag, com números baixos e muitas vezes nulos. Marcela Rafael é a que 

mais se utiliza dos recursos das redes sociais por ser a responsável nessa parte de 

interação com o público (principalmente favoritando os comentários), mas mesmo 

assim, como analisado, é uma forma primitiva, pouco desenvolvida e trabalhada pelos 

responsáveis do programa. 

 Assim como há uma aproximação, disponibilizada pelo Bate Bola com o 

Twitter, a intervenção em tela ou relatadas por eles no programa é pouco trabalhada, 

isso gera um distanciamento com o usuário participante. 
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5.4 Categoria 4: Meio de engajamento dos consumidores 

 

O programa disponibiliza esse espaço para a participação. É possível publicar 

informações, notícias, vídeos, imagens pelos usuários e também pelos apresentadores. 

Há uma mobilização da apresentadora no começo do Bate Bola, incentivando 

colaboração dos usuários, assim como no decorrer do programa (ver Figura 9). 

 

Figura 9 – Hashtag sempre presente na tela para o usuário saber como participar do Bate Bola. 

 

Os comentários variam conforme o assunto abordado, alguns assuntos, com mais 

duração no programa, geram consequentemente, mais mobilização dos usuários. 

 

Programa 1 #espntemsinalaberto:  

1º assunto – Palmeiras na final do paulistão (13:00 – 13:57) 

 53 menções mostradas na tela  

 03 menções lidas 

2º assunto – São Paulo x Santos (13:58 – 14:19) 

 24 menções mostradas na tela   

 06 menções lidas 

3º assunto – Vasco x Flamengo (14:30 – 14:53) 

 34 menções mostradas em tela  
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 01 menções lidas 

4º assunto – Atlético Mineiro x Cruzeiro (14:54 – 15:14) 

 14 menções mostradas em tela  

 01 menções lidas 

5º assunto – Campeonato Internacional (15:16 – 15:22) 

 03 menções mostradas em tela 

 Nenhuma menção lida 

6º assunto – Bahia (15:16 – 15:22) 

 Nenhuma menção mostrada em tela  

 Nenhuma menção lida 

Programa 2 #espntemsinalaberto: 

1º assunto – São Paulo x Corinthians (13:00 – 14:01) 

 92 menções mostradas em tela 

 12 menções lidas 

2º assunto – Cruzeiro (14:02 – 14:12) 

 15 menções mostradas em tela  

 03 menções lidas 

3º assunto – Flamengo x Salgueiro (14:14 – 14:30) 

 16 menções mostradas em tela  

 02 menções lidas 

4º assunto – Internacional (14:32 – 14:44) 

 09 menções mostradas em tela  

 Nenhuma menção lida 

5º assunto – Atlético Mineiro (14:45 – 14:53) 

 Nenhuma menção mostrada em tela  

 Nenhuma menção lida 

6º assunto – UEFA Champions League (14:55 – 14:58) 

 Nenhuma menção mostrada em tela 

 Nenhuma menção lida 

Programa 3 #curtirbatebola:  

1º assunto – Palmeiras x Santos (13:00 – 13:46) 

 37 menções mostradas em tela 

 14 menções lidas 

2º assunto – Atlético Mineiro e Caldense (13:48 – 14:10) 
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 19 menções mostradas em tela 

 04 menções lidas 

3º assunto – Vasco x Botafogo (14:12 – 14:48) 

 31 menções mostradas em tela 

 08 menções lidas 

4º assunto – Grêmio x Internacional (14:49 – 15:10) 

 05 menções mostradas em tela 

 Nenhuma menção lida 

5º assunto – Bahia x Vitória da Conquista e Ceará x Fortaleza 

 01 menção mostrada em tela 

 Nenhuma menção lida 

Programa 4 #batebolagoleador: 

1º assunto – Neymar e Ronaldo no Barcelona (13:00 – 13:38) 

 59 menções mostradas em tela  

 08 menções lidas 

2º assunto – Corinthians (13:40 - 13:59) 

 18 menções mostradas em tela 

 01 menção lida 

3º assunto – Palmeiras (14:00 – 14:09) 

 06 menções mostradas em tela 

 Nenhuma menção lida 

4º assunto – Botafogo (14:11 – 14:32) 

 04 menções mostradas em tela  

 Nenhuma menção lida 

5º assunto – Copa do Nordeste (14:33 – 14:50) 

 11 menções mostradas em tela  

 03 menções lidas 

 

Na presente categoria, observamos diversas menções, principalmente as exibidas 

na tela, variando a quantidade em cada assunto abordado durante o programa. Os 

assuntos de maior duração, por consequência, apresentam maiores referências entre os 

usuários no programa, mas nem todos são mostrados ou recebem qualquer tipo de 

“atenção” ou resposta.  
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Os lidos ao vivo também são de caráter aleatório, na maioria deles apenas 

apresentado o ponto de vista pessoal, ou seja, uma opinião do usuário sobre a pauta em 

destaque. É o que enxergamos na pesquisa realizada, os números mostram diferentes 

níveis de participação nos diferentes temas. Em relação aos números totais, obtivemos 

essa diferença devido às durações distintas das edições do Bate Bola em geral. 

Ao analisarmos os números envolvendo as participações dos usuários, 

observamos também a pouca eficiência dos jornalistas do programa em aproveitar o 

espaço da rede social, principalmente dos seus perfis pessoais para mobilizar o debate 

com os usuários. Não houve um incentivo forte para que os usuários publiquem, 

compartilhem informações, como no exemplo do jornalista Flávio Fachel, citado no 

referencial teórico, um mobilizador que utiliza a rede social para engajar a audiência. 

Vemos que poucas são as manifestações dos apresentadores; a única exceção é a 

Marcela, que favorita os comentários que vão para a tela ou serão lidos no programa, 

mesmo assim é uma forma pouco elaborada na qual demonstra certa distância dos 

usuários, deixando a interação com menos qualidade.  

Entendemos que pelo formato do Bate Bola, que é o debate, a construção do 

programa com a ajuda do telespectador/usuário, ou seja, ele discutindo, debatendo, 

produzindo conteúdo com os apresentadores e comentaristas, não é aproveitada e 

dificulta um engajamento construtivo e qualificado para o programa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve por propósito analisar como o programa Bate Bola constitui 

estratégias de engajamento e coprodução de conteúdos a partir da interação dos 

usuários/telespectadores através da rede social Twitter. 

O Twitter passou a ser utilizado como ferramenta de interação principal em 

diversos programas esportivos, pois foi a maneira encontrada para que o público 

compartilhasse sua opinião sobre o que era pauta no dia no mundo esportivo. No objeto 

analisado, o Bate Bola 2ª edição, observamos que há sim uma participação, uma 

aproximação do público através da rede social, pois os usuários comentam e opinam 

sobre o assunto do momento. Alguns tuítes são exibidos na tela, outros são lidos pela 

apresentadora Marcela Rafael no palco do programa. 

Como podemos observar nas tabelas do instrumento de análise, a maioria das 

mensagens aparece em tela e poucas são lidas ao vivo, outras tantas não são citadas e 

nem exibidas no programa. Os apresentadores demonstram pouca interação com os 

usuários usando a hashtag diária do programa. Observamos, nas categorias propostas, a 

pouca resposta aos tuítes, tanto aos publicados quanto aos retuitados e aos favoritados. 

A apresentadora, Marcela Rafael, destaca-se por favoritar muitos tuítes e são esses que 

às vezes aparecem em tela ou são citados por ela no programa (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Exemplo de tuíte do autor desta monografia favoritado pela jornalista Marcela Rafael 
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A partir das características analisadas, concluímos que há um distanciamento dos 

apresentadores com os usuários, pois nessa participação dos tuítes, em tela ou lidos, não 

geraram pauta ou algum debate, apenas foram pontos de vista sobre as pautas 

trabalhadas no programa e alguns questionamentos sobre a opinião dos apresentadores. 

Alguns assuntos tiveram mais participações devido à duração prolongada, como 

observado nas tabelas de análise. Temas como os times paulistas são os que geram 

maior participação e mobilização dos usuários, possuem maior duração e, normalmente, 

são abordados no início do Bate Bola. 

Com relação ao incentivo à participação do usuário, observamos que ocorre 

apenas no começo do programa, quando os apresentadores mencionam as pautas que 

serão discutidas e logo na sequência eles apresentam a hashtag necessária para a 

interação. No restante do programa a hashtag é exibida em tela. Acreditamos que o 

incentivo à participação poderia ser realizado mais vezes, tanto a partir da menção por 

parte dos membros do programa quanto pelo uso de questionamentos ou enquetes, 

acompanhados da apresentação dos resultados no programa, por exemplo. 

Chegamos à conclusão que as estratégias de engajamento e coprodução do 

programa Bate Bola ainda são primárias, pois não há uma participação efetiva dos 

usuários para gerar novas pautas ou debates no programa, mas, ao menos, há uma 

iniciativa de engajamento. Eles permitem ao usuário interagir e compartilhar 

informações, mas de uma forma distante dos apresentadores e pouco aproveitada pelos 

mesmos, talvez devido ao formato atual do programa, que é o debate (fechado aos 

apresentadores). 

No fico principal do estudo, o uso das redes sociais como estratégia de segunda 

tela, acreditamos que o programa Bate Bola utiliza desse recurso, mas de uma forma 

primitiva, pouco explorada. Conforme citamos no referencial, há diversas formas de se 

aplicar a estratégia da segunda tela, como usar aplicativos de celular e tablets 

produzidos para programas televisivos, por exemplo. O objeto desse estudo foca apenas 

no Twitter como ponte de conexão entre o programa e os telespectadores/usuários e, 

mesmo com essa rede social, a forma como é estabelecida a comunicação entre usuários 

e apresentadores do programa é distante, superficial. É preciso melhorar o engajamento 

com o público, pois podemos ver o interesse dos usuários em participar, mas também 

percebemos que falta uma alternativa para o programa em qualificar sua estratégia de 

atrair e construir conteúdo com o telespectador/usuário. 
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Podemos aprofundar mais esse estudo, em uma pesquisa futura, desenvolvendo 

outras estratégias para engajar o público nos programas esportivos, achando outras 

maneiras, outras redes sociais, outros meios e mecanismos interativos (como os 

aplicativos) para a participação ser mais efetiva e construtiva no Bate Bola, ou em 

qualquer outro programa esportivo, já que esse modelo de engajamento pelo Twitter tem 

se destacado mais nos noticiários esportivos.   
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 Apêndice 1 - Instrumento de coleta de dados 

 

Programa do dia: __/__/2015 

Horário do programa: de __:__ às __:__  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Análise do programa Bate Bola 

a) Hashtag utilizada pelo programa: #________ 

b) Menções/Orientações sobre o uso da hashtag 

Tempo Obs 

00h00min Descrição 

 

c) Apresentações de tuítes de telespectadores na tela 

Tempo Quantidade 

00h00min Qnt. 

 

d) Menções/Debates sobre tuítes dos telespectadores 

Tempo Participação/(Quantidade) 

00h00min Qnt. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Análise da rede social Twitter 

 

a) Quantidade de tuítes com a hashtag do programa: x 

b) Quantidade de tuítes do perfil oficial da emissora (@username): x 

c) Quantidade de tuítes dos perfis oficiais dos jornalistas do programa: 

 Jornalista Um (@username): x 

 Jornalista Dois (@username): x 

d) Quantidade de interações do programa/emissora/jornalistas com os telespectadores 

 

I) Tuítes favoritados:  

 Pela emissora: (@username): x 

 Jornalista Um (@username): x 

II) Respostas a tuítes: 

 Pela emissora: (@username): x 

 Jornalista Um (@username): x 

III) Tuítes retuitados:  

 Pela emissora: (@username): x 

 Jornalista Um (@username): x  
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Apêndice 2 - Programa do dia 20/04/15 

 

Programa do dia: 20/04/2015 

Horário do programa: de 12:55 à 15:35  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Análise do programa Bate Bola 

a) Hashtag utilizada pelo programa: #espntemsinalaberto 

b) Menções/Orientações sobre o uso da hashtag 

Tempo Obs 

13h01min Apresentou hashtag e incentivou participação 

- No restante do programa o incentivo foi registrado na tela 

 

c) Apresentações de tuítes de telespectadores na tela 

Tempo Quantidade 

13h10min 8 

13h17min 6 

13h26min 16 

13h34min 8 

13h38min 5 

13h52min 10 

14h03min 8 

14h07min 3 

14h11min 7 

14h16min 6 

14h28min 10 

14h32min 6 

14h43min 4 

14h48min 4 

14h52min 5 

15h00min 9 

15h11min 5 

15h21min 3 

 

d) Menções/Debates sobre tuítes dos telespectadores 

Tempo Participação/(Quantidade) 

13h16min Acrescentou um ponto de vista, opinião/ (1) 

13h31min Imagem - acrescentando ponto de vista, opinião/ (1) 

13h39min Fato histórico importante, acrescentando ponto de vista/ (1) 

14h11min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (1) 

14h17min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (3) 

14h52min Link de uma matéria antiga para o apresentador/ (1) 

15h13min Questionou se a derrota do Cruzeiro poderia ocasionar a demissão do técnico/ (1) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Análise da rede social Twitter 

a) Quantidade de tuítes com a hashtag do programa: 862 

b) Quantidade de tuítes do perfil oficial da emissora (@ESPNagora): 0 

c) Quantidade de tuítes dos perfis oficiais dos jornalistas do programa: 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 0 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 1 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 4 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

d) Quantidade de interações do programa/emissora/jornalistas com os telespectadores 

I) Tuítes favoritados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 37 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

II) Respostas a tuítes: 

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 2 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 2 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 2 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 4 

III) Tuítes retuitados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 1 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 2 
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Apêndice 3 - Programa do dia 20/04/15 

 

Programa do dia: 22/04/2015 

Horário do programa: de 12:55 à 15:00  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Análise do programa Bate Bola 

a) Hashtag utilizada pelo programa: #espntemsinalaberto 

b) Menções/Orientações sobre o uso da hashtag 

Tempo Obs 

12h58 Apresentou hashtag e incentivou participação 

- No restante do programa o incentivo foi registrado na tela 

 

c) Apresentações de tuítes de telespectadores na tela 

Tempo Quantidade 

13h06 6 

13h10min 7 

13h15min 13 

13h20min 10 

13h29min 4 

13h33min 7 

13h36min 6 

13h40min 11 

13h44min 11 

13h51min 5 

13h57min 6 

14h00min 4 

14h05min 6 

14h08min 7 

14h11min 2 

14h22min 4 

14h24min 4 

14h26min 8 

14h41min 6 

14h44min 3 

 

d) Menções/Debates sobre tuítes dos telespectadores 

Tempo Participação/(Quantidade) 

13h05min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (4) 

13h11min Questionou sobre a reação do São Paulo para o jogo da Libertadores/ (1) 

13h23min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (1) 

13h43min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (1) 

13h47min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (2) 

14h12min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (3) 

14h28min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (2) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Análise da rede social Twitter 

a) Quantidade de tuítes com a hashtag do programa: - 

b) Quantidade de tuítes do perfil oficial da emissora (@ESPNagora): 0 

c) Quantidade de tuítes dos perfis oficiais dos jornalistas do programa: 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 1 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 4 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 6 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 4 

d) Quantidade de interações do programa/emissora/jornalistas com os telespectadores 

I) Tuítes favoritados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 49 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 1 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 10 

II) Respostas a tuítes: 

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 0 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 2 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 2 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 1 

III) Tuítes retuitados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 1 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 3 
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Apêndice 4 - Programa do dia 27/04/15 

 

Programa do dia: 27/04/2015 

Horário do programa: de 12:55 à 15:25  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Análise do programa Bate Bola 

a) Hashtag utilizada pelo programa: #curtirbatebola 

b) Menções/Orientações sobre o uso da hashtag 

Tempo Obs 

12h59min Apresentou hashtag e incentivou participação 

- No restante do programa o incentivo foi registrado na tela 

 

c) Apresentações de tuítes de telespectadores na tela 

Tempo Quantidade 

13h07min 3 

13h09min 2 

13h12min 5 

13h15min 5 

13h19min 9 

13h27min 4 

13h31min 6 

13h38min 1 

13h46min 2 

13h56min 3 

14h04min 7 

14h09min 7 

14h17min 5 

14h21min 6 

14h29min 9 

14h34min 5 

14h40min 6 

15h04min 7 

15h05min 3 

15h12min 1 

 

d) Menções/Debates sobre tuítes dos telespectadores 

Tempo Participação/(Quantidade) 

13h15min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (5) 

13h21min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (2) 

13h34min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (3) 

13h42min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (4) 

14h10min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (4) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Análise da rede social Twitter 

a) Quantidade de tuítes com a hashtag do programa: - 

b) Quantidade de tuítes do perfil oficial da emissora (@ESPNagora): 4 

c) Quantidade de tuítes dos perfis oficiais dos jornalistas do programa: 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 0 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 1 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 1 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 0 

d) Quantidade de interações do programa/emissora/jornalistas com os telespectadores 

I) Tuítes favoritados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 23 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 19 

II) Respostas a tuítes: 

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 0 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 0 

III) Tuítes retuitados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 0 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 1 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 0 
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Apêndice 5 - Programa do dia 29/04/15 

 

Programa do dia: 29/04/2015 

Horário do programa: de 12:55 à 14:55  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Análise do programa Bate Bola 

a) Hashtag utilizada pelo programa: #batebolagoleador 

b) Menções/Orientações sobre o uso da hashtag 

Tempo Obs 

13h00 Apresentou hashtag e incentivou participação 

- No restante do programa o incentivo foi registrado na tela 

 

c) Apresentações de tuítes de telespectadores na tela 

Tempo Quantidade 

13h06min 5 

13h13min 11 

13h20min 8 

13h23min 19 

13h30min 16 

13h42min 2 

13h47min 6 

13h52min 4 

13h54min 6 

14h07min 6 

14h26min 4 

14h39min 4 

14h42min 5 

14h50min 3 

 

d) Menções/Debates sobre tuítes dos telespectadores 

Tempo Participação/(Quantidade) 

13h03min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (1) 

13h20min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (4) 

13h59min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (3) 

14h48min Acrescentou ponto de vista, opinião/ (3) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Análise da rede social Twitter 

a) Quantidade de tuítes com a hashtag do programa: 509 

b) Quantidade de tuítes do perfil oficial da emissora (@ESPNagora): 1 

c) Quantidade de tuítes dos perfis oficiais dos jornalistas do programa: 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 0 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 1 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 
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 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 0 

d) Quantidade de interações do programa/emissora/jornalistas com os telespectadores 

I) Tuítes favoritados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 24 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 11 

II) Respostas a tuítes: 

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 0 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 0 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 0 

III) Tuítes retuitados:  

 Pela emissora: (@ESPNagora): 0 

 Marcela Rafael (@marcelarafael): 1 

 Bruno Vicari (@brunovicari): 0 

 Mauro Cezar (@maurocezarespn): 0 

 Leonardo Bertozzi (@lbertozzi): 1 

 Alexandre Oliveira (@aleespn): 0 

 


